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Wèèrdsje Vorst Gerard,

Leef Kwaartsjeslummels,

Ten iêrste wins ich och allemoal, stèk viêr stèk, ei bi-jzonner gezond 
en vreugdevol 2016 tûw. Dit doon ich neet allein ût mi-jne naam, 
mer uich ût naam vanne Stadsprins Peter I° en zi-jn Adzjudante 
René en Jean-Pierre, hun leef mèègdsjes Yolanda en Miet, en alle 
lede vanne Road van Öllef enne Orde vanne Kwaartsjeslummels en hun dames.

En vèè goan er weer tiêgenaan. 
Es lid van ein vereiniging 44 joar langk leef en leid mògke deile, det wiltsj toch wat zègke. En 
joa, zu wiêt zeen vèè nûw. Vèè vere dit karnevalsjoar uis 44 joarig jubilejum.
De Kwaartsjeslummels zeen in Bree en wi-jt doabute, toch waal de ambassadeurs gewèèst 
van het plezerige in karneval. Uis zittinge trokke alti-jd al massa’s vuik en woare stèk viêr stèk, 
geweldige evenemente möt doabi-j reuze gezellige en hiêl dek eige nummers. Uich dit joar 
weer, bi-j dit 44-joarig bestoan, wille vèè t’er ein iêrezaak van make. 
De zaal zal dendere, sjri-jf het òch mer op.
Op dees zitting, reike vèè uich weer uis Guiwe Kwaartsje ût. 
Dit joar kri-jgt Leo Jaeken dees prachtige ondersjei-jing, en hèè verdeent di-j dobbel en dik. 
Hèè waas 30 joar langk bezète van karneval en uis vereiniging. Van alle merrette thûs, det 
is het bewi-js van zi-j palmares. In ’t viêrig Lummelke höbt gèè dit al könne lèze. 
Es vorst, höb ich het gelèk gehad, det Leo alti-jd langs mich stond. Hèè waas mi-jn rechter- 
en linkerhand! Same höbbe vèè duur dik en dun, vèèl joare aanne vereiniging gebuiwd. 
Leo, bedankt viêr di-j sjuun en plezerige joare. Profisijat. Uis iêre prinse könne det ziêker 
bevestige.
Zellef bin ich, es adzjudant van Lou, lid vanne Road van Öllef, viêrzitter en vorst, uich al 
bekans 40 joare bi-j de vereiniging. Alti-jd möt hiêl vèèl plezeer karneval geveerd.  
Mer nûw, kimt stil en onverwacht het moment om eine stap terègk te zette. Same möt uis 
Betsy, höb ich alti-jd ten volle genute van di-j fantastische en sjuun joare. Möt hiêl vèèl pi-jn 
in het hart, mer erg dankbaar viêr di-j sjuun joare, mote vèè aafsjeid pakke en zal ich er in 
2017 neet miêr bi-j zeen. Ich zal och allemoal erg misse, mer dink t’er aan, de vereiniging kan 
bi-j mich nog alti-jd terecht viêr road. 
En uich zulle vèè, zuu wi-jt es het nog geit, aanwezig zeen op de aktiviteite. 
Mer möt 76 en mi-j vruiwke 86-joar, is det neet alti-jd mieglik.   
Leef minse, lede, ich vroag och, loat dit sjuun spel, det karneval toch is, neet verlure goan. 
Bliêf het moto truiw möt de slogan van mi-j prinsejoar : Maak plezeer op ein fi-jn meneer! 

Vorst Gerard.





Zaterdag 23 januari 2016 
    Zitting 3de Jeugd
Zondag 24 januari 2016 
    Carnavalsconcert
Vrijdag 29 januari 2016 
    Schlagerfestival-Bree 
Zaterdag 30 januari 2016
          Grute Zitting 
Zondag 31 januari 2016 
    Zitting Optima

Kwaarts j e s    lummels

Het volledige programma

vind je op:
www.kwaartjeslummels.be/kwl-programma-l.sHtml





Zitting viêr de dorde jeugd

Grute Carneval‐ en
 Shownoamiddig

Zoaterdig 23 jannewari 2016 om 14.00 uur

in zaal PTG te Gerdingen 

Eine ganse noamiddig vol plezeer en mezi-jk ! 
Ederein is welkom, van jong tot oud.



Woordje van de Burgemeester
Leef Kwaartsjes,

Waat zeet gè mich toch lummels en det al veerenviêrtig joar.
Ik zou verder willen schrijven, zoals uw vorst Gerard altijd doet, 
in het plat Brees maar mi-jne diksjenèèr is niet dik genoeg om 
zonder fouten en in het dialect verder te gaan.
44 jaar, 4 x 11, een periode waarin heel veel gebeurd is en die bij menigeen een hele 
boel bijzonder leuke herinneringen zal oproepen.
De tijd waarin er nog 2 carnavalszittingen per seizoen werden georganiseerd in de 
schrijnwerkerij van het TISM, de zittingen in de grote zaal van het TISM, de zittingen 
van de dorde jeugd, van Optima die jullie altijd begeleid hebben, de prinsaanstellingen 
en de prinsenrecepties, de Zaate Hermeni-jkes wedstrijden, de kroegentochten, car-
naval bracht en brengt leven in Bree en daar zijn wij jullie dankbaar voor.

Natuurlijk zijn er moeilijke jaren geweest, denk maar aan de hele discussie rond de 
aanstelling van de stadsprins waarvoor ooit een stedelijke prinsencommissie werd 
aangesteld en de moeilijkere jaren in de verstandhouding tussen carnavalsverenigin-
gen onderling. 
Maar als je 44 wordt, dan heb je dat allemaal met bravoure overleefd.

Het zal straks één groot feest worden op het Schlagerfestival in de Breese sporthal 
waar jullie je verjaardag gaan vieren. Het jammere is dat het dit jaar zo een kort sei-
zoen is, maar jullie kennende zullen die 44 jaren minstens 4 x 11 dagen lang gevierd 
worden. 
Het is jullie gegund want het is niet alleen carnaval. 
Jullie zijn een vereniging met nogal wat spin-offs om het met een modern woord te 
zeggen. De Zaate Hermeni-j, de Dorde Jeugd, de jaarlijkse dialect-mös, en het sociaal 
engagement van jullie vereniging mag ook eens benadrukt worden. 
Was het niet uit de Kwaartsjeslummels dat de “Club 111” ontstaan is? Een club met 111 
leden die jaarlijks 1.111 frank stortten voor goede doelen in Bree? Helaas verleden tijd.
En jullie inzet elk jaar op de avondmarkt of tegenwoordig tijdens de braderie?
Jullie tenten-, tafels en stoelenclub? Altijd toch weer in de bres om Bree in de kijker te 
zetten, andere verenigingen verder te helpen, kortom, jullie zijn bezige bijen. 
Ook door jullie aanwezigheid op zittingen en andere carnavalsactiviteiten bij zuster-
verenigingen in binnen- en buitenland. Bestaat die carnavalambassade in Weert trou-
wens nog?

Een heel dikke proficiat aan alle leden van de “Orde vanne Kwaartsjeslummels”, de 
leden van “De Road van Öllef”, de Vorst, en aan Stadsprins Peter I en zijn adjudanten 
Jean-Pierre en René. Wij wensen jullie een bijzonder geslaagde jubileumzitting en een 
druk carnavalsweekend met een roze maandag, een vette dinsdag en ne lekkere 
hiêring op asgoonsdig.

Namens heel het stadsbestuur,
Liesbeth Van der Auwera,
Burgemeester.



Carnavalsconcert
met

Ös Genûge
zondag 24 januari 2016 vanaf 15.00 uur 

zaal PTG te Gerdingen



CARNAVALSZITTING / INSTUIF
zondag 31 januari 2016

in de Sporthal van Bree vanaf 14u.





Sjat...
Hips...
Ich ben treg
Van sporte...
hips...

www.sportkaffee-bree.be

Sportlaan 8
3960 Bree





Het Schlagerfestival-Bree
vrijdag 29 januari in de sporthal vanaf 20.30 uur.

Met niemand minder dan Christoff & Lindsay, Swoop,
Matthias Lens en de Romeo’s.
Zij zullen voor een onvergetelijke avond zorgen. 
Ambiance verzekerd !!

De laatste tickets !!

Zorg dat je tijdig je ticket hebt gekocht bij een van 
de gekende voorverkoopadressen.

muziekhandel PLECTRUM, Bocholterkiezel 26, Bree
café ‘t POORTJE, Kruittorenwal 2,  Bree



Kwaartsjeslummels
Programma

Carnavalsdagen
Zaterdag  6  f ebruar i  2016
 Bezoek  z iekenhuis 
 Miniz i t t ing  op  de  campus  Gerkenberg 
 Cafébezoek  rondom Bree  met  af s lu i ten 
 van de  avond  op  het  Tempies t  F i e s t 
Zondag  7  februar i  2016 
 Carnavalsba l  -  De  Bongerd ,  Tonger lo
Maandag  8  f ebruar i  2016 
 Kroegentocht  door  Bree  centrum 
Dinsdag  9  f ebruar i  2016 
 Kroegentocht  langs  het  S t i f t 
 Afs lu i ten  Carnavalse izoen in  de  Wachtzaal




